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Ändringar i Brukstariffen (THB II) 

 

 

Ändringar i varukoder 

 

 
Varukod 

 
Varubeskrivning 

 
Tariffenlig tullsats; 

K; S 

 
Extra mängd- 

enhet 

 
Bilaga 

 

gäller fr.o.m. 3.8.2016: 
2917 36 00 00 - -  Tereftalsyra och salter av tereftalsyra:    
2917 36 00 10 - - -  Med en renhet på minst 99,5 viktprocent 6,5; S:0 (EU003) (TM510)   1 
2917 36 00 90 - - -  Andra 6,5; S:0 (EU003) (TM510)   1 

 

gäller fr.o.m. 11.8.2016: 
7208 51 20 00 - - -  Med en tjocklek av mer än 15 mm (EKSG):    
7208 51 20 10 - - - -  Av olegerat stål, utom kisellegerat stål, verktygs-

stål och snabbstål 
0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

7208 51 20 90 - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 
 
7208 51 91 00 - - - -  Med en bredd av minst 2 050 mm (EKSG):    
7208 51 91 10 - - - - -  Av olegerat stål, utom kisellegerat stål, verk-

tygsstål och snabbstål 
0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

7208 51 91 90 - - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 
 
7208 51 98 00 - - - -  Med en bredd av mindre än 2 050 mm (EKSG):    
7208 51 98 10 - - - - -  Av olegerat stål, utom kisellegerat stål, verk-

tygsstål och snabbstål 
0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

7208 51 98 90 - - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 
 
7208 52 91 00 - - - -  Med en bredd av minst 2 050 mm (EKSG):    
7208 52 91 10 - - - - -  Av olegerat stål, utom kisellegerat stål, verk-

tygsstål och snabbstål 
0; S:0 (EU003) (TM510)  1, 5 

7208 52 91 90 - - - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 
 
7208 90 20 00 - -  Perforerade    
7208 90 20 10 - - -  Av olegerat stål, utom kisellegerat stål, verktygs-

stål och snabbstål, med en tjocklek av mer än 10 mm 
eller en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm 
och en bredd av minst 2 050 mm 

0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

7208 90 20 90 - - -  Andra 0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 
 
7208 90 80 20 - - -  Av olegerat stål, utom kisellegerat stål, verktygsstål 

och snabbstål, med en tjocklek av mer än 10 mm 
eller en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 
mm och en bredd av minst 2 050 mm 

0; S:0 (EU003) (TM510)   1, 5 

 
7225 40 60 00 - - -  Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 

mm: 
   

7225 40 60 10 - - - -  Med en bredd av minst 2 050 mm 0; S:0(EU003) (TM510)   1, 5 
7225 40 60 90 - - - -  Andra 0; S:0(EU003) (TM510)   1, 5 
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7225 99 00 30 - - -  Andra, med en tjocklek av mer än 10 mm eller en 
tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm och 
en bredd av minst 2 050 mm 

0; S:0(EU003) (TM510)     1, 5 

 

 

Nya fotnoter 

gäller fr.o.m. 13.2.2016: 

 

TM 865 De belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära antidumpningstullar enligt genomförandeförordning 

(EU) 2016/181 ska tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka säkerhet ställts utöver den slutgiltiga 

antidumpningstullsatsen ska frisläppas. GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1328, L 210/1. 

 

gäller fr.o.m. 11.8.2016: 

TM 866 Registrerad import kan bli föremål för retroaktivt uttag av antidumpningstullar om den pågående 

undersökningen leder till att det införs antidumpningsåtgärder (mer information finns i kommissionens 

förordning (EU) nr 2016/1357 (EUT L 215, s. 23). 

 

gäller fr.o.m. 18.8.2016: 

CD 572 De avfallsslag som anges i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1013/2006 ska omfattas av förfarandet med skriftlig 

förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande. 

CD 573 De avfallsslag som anges i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1013/2006 ska omfattas av de allmänna 

informationskrav som föreskrivs i artikel 18 i den förordningen, om mängden transporterat avfall överstiger 

20kg. 

CD 574 Om de avfallsslag som förtecknas i bilaga III (den gröna förteckningen) uppvisar vissa farliga egenskaper, ska 

samma relevanta bestämmelser tillämpas som om de hade förtecknats i bilaga IV (den gula förteckningen). Se 

artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1013/2006. 

 

CD 576 Export från gemenskapen av de avfallsslag som förtecknas i artikel 36 i förordning (EG) nr 1013/2006 är 

förbjuden, om de är avsedda för återvinning i andra länder som inte omfattas av OECD-beslutet (OECD-rådets 

beslut C(2001)107/slutlig rörande revidering av beslut C(92)39/slutlig om kontroll av gränsöverskridande 

transporter av avfall avsett för återvinning) 

CD 577 Det avfall som uttryckligen är avsett för laboratorieanalys (artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1013/2006) i syfte 

att antingen undersöka dess fysikaliska eller kemiska egenskaper eller bestämma huruvida det är lämpat för 

återvinning eller bortskaffande ska inte omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt 

förhandsgodkännande. I stället ska förfarandereglerna för allmänna informationskrav tillämpas (artikel 18 i 

förordning (EG) nr 2013/2016). Mängden sådant avfall som undantas när det uttryckligen är avsett för 

laboratorieanalys ska fastställas som den minsta mängd som rimligtvis kan tänkas behövas för att den berörda. 

 

 

Ändringar i fotnotstexter 

gäller fr.o.m. 1.1.2016: 
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TM 062 Tullkvoten är inte tillgänglig för produkter som är avsedda enbart för en eller flera typer av hantering enligt 

nedan  

— Rensning, urtagning, borttagning av stjärt, avlägsnande av huvud. 

— Skärning. 

— Ompackning av individuellt snabbfrysta filéer. 

— Stickprovstagning, sortering. 

— Märkning. 

— Förpackning. 

— Kylning. 

— Frysning. 

— Djupfrysning. 

— Glasering. 

— Upptining. 

— Urbening. 

Tullkvoten är inte tillgänglig för produkter som är avsedda även för annan behandling eller hantering som ger 

rätt att omfattas av kvoten, om denna behandling eller hantering äger rum på detaljhandels- eller 

restaurangnivå. Sänkningen av importtullarna är tillämplig endast för produkter som är avsedda som livsmedel. 

Tullkvoten är emellertid tillgänglig för material som är avsedda för en eller flera typer av hantering enligt 

nedan: 

— Tärning. 

— Styckning i ringar, styckning i band för material enligt KN-numren 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17. 

— Skivning för material enligt KN-numren ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 

0303 89 90 (Rådets förordning (EU) 2016/1184 av den 18 juli 2016, OJ L 196, 21.7.2016, p. 1), 

— Fileing. 

— Framställning av lappar. 

— Skärning av frysta block. 

— Delning av frysta block av filéer med mellanskikt. 

 

 

 

 

 

 

Förfrågningar:  Päivi Mäkelä, tfn 040 33 22104 eller 

  Heidi Broms, tfn. 040 33 22646 

  eller e-post: förnamn.efternamn@tulli.fi 

 

 

 

PM, 69/16.8.2016 


